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NOGLE VIBORGSKE OLDSAGER OG UDGRAVNINGER.

AF ARTHUR FEDDERSEN.

i "Samlinger til jydsk Historie og Topograti« 1ste Hæfte,

Juli 1866 S. 57 og flg. har jeg givet nogle faa Oplysninger

om den viborgske Oldsag-Samlings Stiftelse og Formaal.

Medens Samlingen i den senere Tid har vundet meget i

Størrelse og Afrundethed ,
har den derimod i en Retning

ikke kunnet virke saaledes, som man havde ment, at den

skulde og burde virke, nemlig ved at udbrede Kundskab og

Kjærlighed til Sagen imellem Egnens Landboere. De lokale

Samlinger have ikke saa helt let ved at paavirke Publikum,

som man skulde tro, og det ligger i, at de ikke rigtig kunne

trække Publikum til sig, fordi de altfor let faa Karakter

af at være Privatsamlinger, som man nødig vil gjore Ulej-

lighed. Naar Landboeren kommer til Kjøbstaden, har han

desuden i Reglen for meget at gjore, til at han kan faa

Tid til at søge hen til Samlingen, Det hjælper ikke, at

man offenliggjør, at Samlingen staaer aaben til en vis Tid

eller at den forevises, naar man henvender sig til Styrelsen;

Landboeren er for tilbageholden. Han maa næsten tages

med Vold og føres hen i Samlingen, naar man har faaet

Hold paa ham. Størst Glæde og Udbytte har jeg havt,

naar jeg har kunnet føre nogle Stykker Oldsager med ud

paa Landet og har kunnet samtale med Folk om disse

Ting. Der maa kunne findes en eller anden Form, under

hvilken man kan drage ud paa Landet og vise Oldsagerne

frem, og jeg mener, at Højskolerne i saa Henseende ville

kunne blive til stor Hjælp. Ad den Vej vil man forhaabenlig

ikke alene være saa heldig at udbrede Kundskab til vor

Oldhistorie hos Bonden, men vil ogsaa kunne vække Kjær-

lighed hos ham til Oldsagerne, og hvad der staaer i For-
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bindelse med dem, saasom Kæmpehøjene, der nu for Tiden,

i det mindste her omkring Viborg, mishandles paa det ubarm-

hjertigste. Kæmpehøjene skulle lære os meget om den

Fortid, der dannede dem, men det kan kun ske, naar de

behandles varsomt, og dette skeer for Tiden kun meget

sjælden. Man kan næsten sige, at der daglig tinder et Tab

Sted for Oldstudiet, og Tabet er uerstatteligt. Man beklager

det højlig hver Gang et skrevet Aktstykke af historisk

Vigtighed gaaer tabt, og det er indlysende for enhver, men

det er kun faa, som véd at skønne paa Vigtigheden af Grav-

højenes Fredning. Og dog bør de fredes saa meget som mulig,

thi vore Landboere ere i Reglen for umodne til at øde-

lægge dem. Man vil i Fremtiden kun altfor tit komme til at

angre, at vi have lukket Øjnene for de Ødelæggelser, som

nu finde Sted. De lokale Samlinger maa kunne virke noget

i denne Retning, og jeg tvivler ikke om, at de heller end

gjerne ville gjøre noget; men de maa have Myndighed til

at frede, og den maa skaffes dem ved Regjeringens Hjælp.

Jeg ved nok, at man vil svare, at dette er umuligt, da det

vilde være et Indgreb i Ejendomsretten, men jeg fastholder,

hvad jeg tidligere har fremført, at alle disse gamle Minder,

Gravhøje, Stensætninger, Runestene osv. ere en National-

ejendom, og at Staten derfor har Ret til at vaage over dem.

Naar man kan vaage over og værne om de antikvariske

Sager, som Kirkerne gjemme, maa man ogsaa kunne udvide

denne Ret til alle de andre Mindesmærker fra Fortiden.

Oldsagernes Tal i den viborgske Samling er nu imellem

12 og 1300, og næsten alle vStykkerne hidrøre fra Fund i

Viborgs nærmeste Omegn. Dette har en væsenlig Vigtighed,

da nmn uden Tvivl ved Hjælp af saadanne lokale Samlinger

med Tiden kan haabe at udrede adskillige Spørgsniaal af

Interesse. Det er dog ikke disse Forhold, som jeg vil g^jtn'e

til Emne for nærværende Meddelelse, om der end i saa

Henseende kunde være et og andet at føre frem; jeg vil

IG*
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alene holde mig til en Omtale af de Sager i Viborgsam-

lingen, som høre til de mindre kjendte, samt til de større

samlede Fund og til nogle af de Udgravninger, jeg selv har

ledet. Udgravningerne have især fundet Sted, hvor de alle-

rede vare begyndte eller paatænkte af Ejerne. Langt over

Halvdelen af Samlingen er Enkeltfund, dels Markfund, dels

Mosefund o. Ign.

Stenalderen.

1. En større Samling af Redskaber, Potteskaar, Knokler

o. s. v. fra Køkkenmøddingerue ved Virksund. — Disse

Dynger have givet næsten alle de Sten- og Benredskaber,

som findes i Samlingen af Køkkenmøddingsager, og de vise

ikke nogen synderlig Ulighed med hvad der findes andre

Steder. Af Dyrelevninger synes det mig, at Virksund har

temmelig mange Knokler af store Dyr. Blokke eller Kærner

ere ret almindelige, og i det hele har vistnok denne Op-

hobning været rig, men den er nu splittet ad paa mange

Maader. Af sjældnere Sager kan nævnes: a. Enden af en

lille, sleben Smalmejsel; den blev funden ved en af Selskabet

ledet Udgravning. (V. O. S.*) Nr. 317).
— b. En lille

sleben, tresidet Kile. Den er 3" lang, og Egen er 2,1".

Den ligger imellem Virksundsagerne, men da den mangler

Nummer, er jeg uvis, om den virkelig hører hertil. — c.

En smukt tildannet Kile. (V. O. S. Nr. 1161). d. Et

krogdannet Flintstykke. Der findes meget tydelige Smaa-

slag paa Krogens indre Kant, men ikke mindste Spor af

Gnid. (Jævnfør Worsaaes Fig. 18 og 19 Side 281 i Viden-

skabernes Selskabs Oversigter for 1861).
— e. Et Bor.

(V. O. S. Nr. 1162).— f. En Sæukesten af en meget blød

Stenart omtrent som Klæbersten; den er omtrent 1
.^

Tomme

tyk. Omstaaende Fig. 1 fremstiller den i Fjerdedelstørrelse.

*) V. O. S. — Viborg Oldsag Samling.
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Fig. 1 1.

En Sænkesten.

(V. o. s. Nr. 1099). g. Af Benredskaber er der kun

fundet en Pren 4,-" lang og en Hammer af Hjortetak.

Desværre ere Køkkenmøddingerne ved Virksund snart

helt tilintetgjorte, da man har brugt det meste af dem til

Vejfyld. De fandtes paa begge Sider af det smalle Sund,

dels paa den lave Strand og dels

paa Bakkeskraaningerne. Jeg har

ellers pletvis fundet smaa Køkken-

møddinger omkring hele Hjarbækvig,

og de findes vistnok mange flere

Steder, end jeg har set dem. Jeg

har undersøgt saadanne Pletter ved

Vejen langs Ørredgaard Mose, paa

Orredgaards Mark imod Stranden,

paa Tangen Nord for Kvols By,

imellem Dalsgaard Præstegaard og

Stranden, ved Klosterhusene, langs den vestre Side af

Virksund, ved Færgegaarden paa den østre Side, paa en

Bakkeskrænt Vest for Lynnerup og ved Laastrup Aa imellem

Skringstrup og Viborgvejen. Desuden findes der endnu en

Ophobning ved Viborgvejen tæt ved Hjarbæk, og der har

været lignende Ophobninger ved Kjølsen og paa Bakkerne

ved Skalsaa. Altsaa paa ialt 12 Steder omkring den lille

Hjarbækvig.

2. Det kan maaske være passende paa dette Sted at

nævne en Baad af en hulet Egestamme fra Aaen ved Sonder-

mol/e .samt et Par Dobbeltaarer. Den mindste af disse er

funden i en Mose paa Fur og er kun .o Kvarter lang (V. O. S.

451); den længste er omtrent dobbelt saa lang og er funden

i en Mose ved Rodkær-Slalion (V. O. S. 1110).

3. I et større Gravkammer ved Boller (iaarde, Komme-

lund Sogn, Nørlyng-Herred, som jeg tik Lejlighed til at

undersøge, efterat nogle Stenhuggere havde forstyrret det,

fandtes: 1 omtrent 9" lang jiaa de to Sider sleben Flint-

kile, 1 i to Stykker liriidt Landsespids af Flint , 1 ukjendt
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lille Flintredskab, Brudstykke af et smukt Hængekar af

Ler, 4 større hele Ravperler og adskillige Brudstykker,

enkelte Levninger af et Skelet, en Del Kulbrokker og nogle

ildskørnede Stykker Flint. (V. O. S. Nr. 982—993). Graven

indeholdt ellers intet af Interesse.

4. Udgravningen af den østlige Gravhøj af de saakaldte

Smaahøje paa Gaardmand Søren Jensens Mark i Kjolsen,

Vorde Sogn, Nørlyng-Herred.
—

Højen var omtrent 8

Fod høj og 36 Fod i Tværmaal; ved P^oden af den

fandtes en Kreds af mindre Sten
,

der vare stillede umid-

delbart paa Jordens Overflade og ikke dannede Udkanten

af en Brolægning. I en Afstand af henved 4 Alen fra

denne Kreds, men tillige 2 Alen oppe i Højen, fandtes

en anden Stenkreds ,
men de enkelte Sten i denne vare

større end Stenene i den første og sluttede tættere sam-

men. Saasnart man kom indenfor den sidste Kreds, fandtes

der mange Sten, der i Førstningen vare mindre, men efter-

haanden bleve større og større. 1 den nordre Side af

Højen fandtes hojt oppe under og imellem de sammenhobede

Stenmasser, talrige Kullevninger, Potteskaar og brændte

Knokler. Alle disse mindre Sten vare samlede omkring en

større og dannede ligesom en Kappe omkring Højens Top.

Men under dette Dække fandtes mange Sten
,

som vare

smukt kløvede, idet man havde brugt Stenenes naturlige

Kløvningsflader til at vende ind i Gravkamret. Disse Sten

(Dæksten) laa imidlertid ikke vandret, men temmelig uor-

denlig, saa at det saa ud, som om der havde fundet en

Sammenstyrtning Sted, der havde bragt dem ud af deres

Leje. Dette var ogsaa Tilfældet, idet en af Sidestenene

til det ovale Gravkammer, hvorover de flade Sten dækkede,

var styrtet ind i Kamret og havde bragt dets Loft til at

styrte ned. Kamrets Sidesten vare ogsaa meget smukt

kløvede og vendte deres glatteste Side ind imod Gravens

Indre. Indgangen, som fandtes i Sydøst, var ikke lukket

med en Sten, men foran den var der stablet en Del Smaa-
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sten, som hvilede paa en større flad Sten
,
der laa i ITøjde

med Gravkamrets Gulv. En mindre Sten var stillet paa
Kant i Indgangen og dannede ligesom et Dørtrin. Da hele

Kamret var afdækket og den væltede Sidesten var bragt

bort, blev Sandet omhyggeligt bragt ud af Graven. I

Bunden dannede det en temmelig sammenhængende Sand-

masse, som indesluttede flere Menneskeknokler. Paa Grund'

af Sandets Fasthed og Fugtighed var det ikke mulig at faa

Knoklerne hele frem, og flere Knokkeldele kunde aldeles ikke

skælnes. De fleste Knokler vare omtrent at føle paa som

trøsket Træ. Det var heller ikke mulig at iagttage, i hvilken

Orden Knoklerne oprindelig havde ligget, og det var øjen-

synligt, at de vare komne i Uorden ved den nedstyrtede

Jordmasse. Stykkerne af en Hovedskal laa umiddelbart ved

Indgangen medens andre Stykker laa i Kamrets nordre Del.

Fig. 2

^

Ved den nøjagtige Uiidersogelse af Kamret fandtes,

foruden Brudstykkerne af et Lerkar, 3 Flintknive og et lille

tildannet Flintstykke af en egen Form. Det er omtrent 2"

langt, næppe [" bredt og tykt og har over Midten en tydelig
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Gnidflade. Jeg har set et Par lignende Stykker herfra

Egnen og mener, at det kan have været et Slags Knap-

stykke til at sammenholde en Klædning, idet det har været

fastgjort ved Hjælp af en Snor omkring Midten. Derved

faar man da ogsaa en Forklaring af Gnidfladen.

Kamrets Bund var brolagt med Smaasten. — Oven-

staaende Tegning viser et Gjennemsnit af Højen og Kam-

rets Form. A - £ = 36 Fod. D — C -^ S Fod. 1— 13.

Vægsten. 3. Indstyrtet Vægsten. ab. Ydre Stenkreds.

cd. Øvre Stenkreds. y. Kul, Aske og Potteskaar. x. Ind-

gangen og flad Sten udenfor den. m. Dørtrin.

Broncealderen.

Enkelte Fund. 1. En meget smuk Øxe af en finkornet,

graalig Stenart. Den har omtrent samme Form som Nr.

17 i A. P. Madsens Afbildninger af danske Oldsager og er

9" lang. Bladet er 4" bredt og har paa hver Side en

Reliefprydelse i Zigzag, som jeg ikke mindes at have set

tilforn. Dette sjældne Stykke er fundet paa en Mark ved

VeslerhøUe. (V. O. S. 1208).

Fig. 3 I

2. En Syl med Bronceskaft, omtrent 3" lang. Det

ser ud, som om man har kunnet skifte Sylene i Skaftet.

Skaftets Form stemmer mest overens .med det Qerde Billede

S. 130 i Antikv. Tisdskrift for 1840—45. I det samme
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Tidsskrift for 1849—51 S. 110 findes omtalt en Syl med et

Bronceskaft, der skal være fundet siddende i »et lidet

Broncestykke, bestaaende af en rund og ovenpaa med kon-

centriske Ringe og Streger prydet Plade, fra hvis Midte

fremstaaer et Ror, der udvendig er prydet med to Riller.«

Skulde disse Syle ikke snarere være Drileredskaber, naar

man tager Hensyn til deres solide Montering? Det viborgske

Exemplar er indleveret sammen med et Par andre Oldsager

fra Lovel, men det er ikke oplyst om alle Stykkerne høre

til det samme Fund. (V. O. S. 889).

o. En meget smuk Kniv med Ringe ved Skaftet som

om de havde hort til en Kæde. Den er 4" lang og funden

i Vesterbolle Sogn. (V. O. S. Nr. 1138).

4. En Skjoldplade fra Laastrup. Den ligner meget

Billedet 5 paa tab. B VI i Atlas for nordisk Oldkyndighed.

(V. O. S. Nr. 357).

5. En Ring, 8" i Tværmaal, med meget raa Prydelser

og til at aabne og lukke ved en Fals. Den skal være

funden i Sjorriny Sø. (V. O. S. 799).

6. En Dolk med Skede. Den er funden i en Gravhøj

ved Højslev og er meget godt vedligeholdt. (V. O. S. 729).

Den er omtrent lOV' lang, men dens Spids er afbrudt.

Af llaandfanget tindes Beklædningen (af Træ eller Horn)

ikke mere, men kun Grebtungen og Knappen. Knappen er

oventil rudedannet og har smukke Graveringer, hvori der

endnu tindes en mørk Udfyldningsmasse. Skeden er nu lidt

over G" lang og 2;V bred. Den er dannet af tre Lag;

inderst findes en Udforing af Skind med Haarsiden indad

imod Klingen, derpaa følge tynde Træstykker, der sammen-

holdes ved to småle, sammensyede La^derstrimler; og udi'ii-

om det hele er der en ydre Læ^derskede ,
som ikke har

været sammensyet, men linr været presset eller limet sam-

men, muligvis for at man ikke skulde se Sammenføjningen.

Langs Skedens Midte er der en ophøjet Riblie. Den hele

Bygning af Skeden stemmer altsaa med den Sværdskedes,
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som fandtes ved Hvidegaardsfundet (Jævnfør C. F. Herbst

Hvidegaardsfundet, Annaler for nordisk Oldk. 1848; Nordisk

Tidsskrift for Oldkyndighed II B. 294 og 329).

7. En Pincet, der paa Siderne af Haandfangets La-

meller har fremstaaende S formede Prydelser (altsaa ialt 4).

Den er omtrent 2^" lang, og forneden er den 1^" bred.

løvrigt svarer den uden al Tvivl til den Pincet fra Udby
ved Kalundborg, der omtales i Antikvarisk Tidsskrift for

1843—45 Side 126. (V. O. S. Nr. 711).

Samlede Fund. 8. Et Hængekar med temmelig raa

Prydelser indgraverede paa Bunden. Det er 8" i Tværmaal

og 3" dybt. Indeni det laa 2 Haarringe og et dobbelt

skaalforraet Spænde med en løs Naal, der ved en Gaffel

rider paa den Bøjle, som forener Skaalene. Naar Naalen

var fæstet i Klædningen, lukkede man for den ved at spænde
den over en lille Tap. Disse Sager fandtes omtrent 1 Alen

under Jorden ved den saakaldte Snurre paa Viborg Hede.

(V. O. S. Nr. 235. 238). Det er ikke den første Gang, at

lignende Pund ere gjorte i denne Egn, saasom ved Breds-

gaard, Ravnstrup Sogn, Nørlyng Herred (Jævnfør Aarsbe-

retning fra d. k. n. Oldskriftselskab for 1839, Side 21) og

ved Over- Viskum, Sønderlyng Herred (Jævnfør Antikv.

Tidsskrift 1843—45, Side 233).

9. I en Høj paa Vordeganrds Mark, Vorde Sogn fandtes:

1 Landsespids af Flint, 1 i fire Stykker brudt Bronce Sværd,

1 større Brudstykke af en Ilalsring med Stregeprydelser,

flere Brudstykker af Ilaandledsringe, 2 større Broncenaale

med fladt Hoved, 2 Pincetter, 2 Pilespidser, 3 Syle og 1

Kniv samt nogle Brudstykker af Knive. Desværre mangler
man nærmere Underretning om dette rige Fund. (V. O. S.

Nr. 2G1-277).
10. 1 en Høj paa Sundstrup Mark fandtes en Urne

nied Laag og imellem Knokkelstumperne laa en Kniv og en

i Oldtiden sammenloddet Broncepincet. Lodningen er meget

mangelfuldt udført og tyder altsaa paa, at man ikke ret
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har forstaaet den Konst (Jævnfør C. Engelhardt: Museet for

de nordiske Oldsager, Tredie Udgave S. 12). (V. O. S.

994—996).

11. T en IIøj paa Vihæh Mark, Tastum Sogn fandtes:

1 større Naal med fladt Hoved, 1 Kniv, 1 mærkelig, stor

Hægte, 2 Syle, 1 Beslag og nogle Brudstykker af Broucetraad.

(V. O. S. Nr. 306—312).
— Senere fandtes i den samme

Høj: 1 smuk Flintkniv, 1 halvmaanedannet Flintstykke, 1

tresidet ukjendt Flintredskab, 1 større Broncenaal, 1 T-for-

met Hægte eller Knap, 2 Syle og nogle Brudstykker af

ildskørnede Bennaale, samt flere Brudstykker af Urner.

(V. O. S. Nr. 450—459).

12. I en Høj ved Bjerregrav, Rinds Herred, fandtes:

1 skæv Urne omtrent 11" hoj og med et Laag, der var

dannet af en Gneusskive. I Urnen laa 1 Naal med fladt

Hoved, 1 Ring 1|" i Tværmaal, 1 Ring .V' i Tværmaal, 1

meget smuk Mejsel 1 .V' lang, 2 Syle, 1 Blyperle af Form

omtrent som en af de almindelige Lerdupper men meget

mindre, 1 lille Perle af en ukjendt Masse, 2 korsdannede

Benknapper og 1 rund Knap af ildskørnet Ben. (V. O. S.

Nr. 679—689).

Blyperlen er især paafaldende i dette Fund, og da den

har nogle egne Prydelser, som ikke syntes mig at ligne,

hvad der ellers sees imellem Broncesager, var jeg noget

tvivlsom med Hensyn til, hvorvidt alle disse Sager virkelig

hørte til et Fund fra den samme Tid. Vi have imidlertid senere

modtaget en saa lignende Perle, at de synes at være støbte

i den samme Form, og denne Perle angives ogsaa bestemt at

være fui-den imellem Broncesager.
— Benknapperne svare

fuldstændig til Billederne i Tidsskrift for Oldk. II Side 266,

og- de sees ikke saa sjælden endda i denne Egn sammon

med andre Bensager (Jævnfør ogsaa f. l>x. Antikv. Tids-

skrift 1843—45 Side 130). Viborg-Samlingen ejer ogsaa

et Stykke, der ligner den paa dot nævnte Sted aftegnede

«Dobbeltn)alle» ,
men vor ur lirdubbolt. Er det en Malle,
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har man altsaa kunnet bruge den, om ogsaa det yderste

Led blev brudt, idet man skar det bort og tog det næste i

Brug.

I Forbindelse med disse Bensager kan omtales et Par

«Trækkenaale» (?) af Ben, der lignede i det samme Tidsskrift

Side 21 omtalte fra Kvorning Sogn, Sønderlyng Herred.

I Forhandlingsprotokollen findes anført, at de ere fundne

oven i en Urne paa Holris Kroes Mark, Ginding Herred.

De ere omtrent 5|" lange og godt f" brede; begge ere lidt

krummede som et Ribben ,
hvoraf de vistnok ogsaa ere

dannede. Det ene Stykke er fladt med et stort Hul i den

ene Ende, der synes noget udslidt, og den samme Ende er

desuden afrundet som et Hoved med en Krave paa hver Side;

nedenfor det større Hul findes omtrent ud for Kraven et noget

mindre. Det andet Stykke ligner det første men med den

Ulighed, at det paa den indre Side er rendeformigt udhulet.

Den udvendige, konvekse Side har indridsede Stregepry-

delser. Hovedet er desværre her brudt midt over. (V. O.

S. Nr. 418—419). I et senere kjøbt Fund (V. O. S. 738—

745) findes Hovedet af et saadant Redskab.

18. Af Hr. Skolelærer Schuster kjøbtes et større

Fund fra en Høj paa Brandstrup Mark. Hr. Schuster

ledede selv med vanlig Omhu Udgravningen og vaagede

over, at de fundne Sager kom saa hele som mulig frem af

Jorden. Fundet indeholder: 1 lille Flintkniv, 1 Sværd med

Skede, men denne er meget opløst, 1 Paalstav med Brud-

stykker af Skaftet, 1 større Kniv tildels med Skede og

sammenrustet med en jernholdig uformelig Klump, 1 Naal

omtrent som de saakaldte Sikkerhedsnaale, 1 mindre Kniv

omhyllet med Læderstrimler, 1 Syl med Levninger af Træ-

skaftet, 1 lille Pincet, 1 Brudstykke af en Pincet, 1 sam-

menrullet lille Læderstrimmel med ukjendt Indhold, 1 spids

Træpind, 1 Brudstykke af en Menneskekindtand, nogle

smaa bredhovedede Søm (?) og flere andre lirudstykker der
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mulig have liørt til Beslaget paa Sværdremmen eller Sværd-

skeden. (V. O. S. Nr. 963-975).

Flintkniven har ligget umiddelbart sammen med Bronce-

sagerne, hvad der ogsaa fremgaaer af den grønne Farve,

som den har faaet af Kobberiltet. — Sværdet (22.V' langt)

har et meget smukt Haandfang, og Knappens Udgraveringer

have været udfyldte. Skeden har indvendig været foret

med haarklædt Skind, men da den er en Del medtagen,

frembyder den ellers intet mærkeligt.
— Paalstavens Lev-

ninger af Skæftningen vise, at den har værel fastholdt ved

smalle Læderremme ligesom paa den ved Astrup ved Skive

fundne, der omtales i Antikvarisk Tidsskrift for 1843— 4.5

Side 19. Desværre er der kun levnet meget lidt af Skæft-

ningen, o» det synes som om Udgravningen i dette Tilfælde

kunde have givet et større Udbytte.
— Den større Kniv,

5.y" lang og ved Hæftet 1" bred, er af en egen Form. Dens

Skede er dannet ved at gjennemskære et Stykke Læder

paa flere Steder og derpaa atvexlende ligesom flette Kniven

ind iraellem Flullerne. Dette smukke Stykkes Interesse

øges endvidere ved den med det sammenrustede jernholdige

Masse, som jeg ikke har kunnet undersøge nærmere, fordi

den allerede, da jeg fik Sagerne i Hænde, var meget med-

tagen. En Del af den seer ud, som om den kunde skrive

sig fra et lille Knivblad af .Jern, men muligvis hidrører den

hele forvitrede Masse kun fra et Stykke Svovlkis, som jo

af og til findes i Gravhøjene. (Jævnfør saaledes Nordisk

Tidsskrift for Oldk. B. II Side 294).
- I et mindre Fund

fra Ingstrup, Rødding Sogn fandtes i en Urne foruden en

Kniv, en Pincet og en Knap ogsaa nogle Stykker af en

lignende jernholdig Masse. (V. O. S. Nr. .Sb2— 885).

Den med Læder omvundne Kniv minder baaile ved

Form Of,' Omvikling i hoj Cirad nm t-ii lignende Kniv i llviiie-

gaardsfundet (Annaler f. n. Uldk. 1848 Fl. V. .;.). Den

sammenrullede Læderstrimmel med Indhold har kun en

Længde af henimod en Tomme. Den kan mulig svare til
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nogle af de mærkelige Sager, som fandtes i Gravhøjen ved

Hvidegaard.

Udgravninrjcr. 14. I Vorde Sogn, Nørlyng Herred, ved

den nordlige Side af den lille «Lyng Sø» ligger en større

Gravhøj i'Søhøj». Ved at bore med en Mergelsøger, viste

det sig, at hele Højens Top var dækket af Sten, der i Reglen

kun laa en Alen under Overfladen, og flere af dem kom

allerede tilsyne ved at afskrælle Lyngtørven. Stenene laa

tæt sammenpakkede som i en Brolægning. Der blev fra Syd-
øst til Nordvest gravet en 4 Alen bred Grøft tværs igjennem

Højen. I en Afstand af omtrent 4 Alen fra Højens Top
saaes en omtrent 4 Tommer tyk Stribe i Sandet, der inde-

holdt Aske, Kulstøv og Kulstykker. Dette Lags Brede var

ikke stor, omtrent 1— 1^ Alen, og da det viste sig regel-

ret paa hver Side, findes det uden Tvivl i en Kreds

omkring den hele Høj. Ved den fortsatte Gravning saaes

det, at Stenene kun fandtes i den øvre Del af Højen, og

at de laa stablede paa en Sanddynge, hvorigjennem Søgeren

lettelig førtes ned. Under de øverste Sten laa en Mængde Kul

og Aske paa hver Side, men i den nordvestlige Gjennem-

skæring imod Nord, i den sydøstlige imod Syd. Det saa

næsten ud som om større Brande havde været samlede paa
disse Steder. Under Kullene laa en Del brændte og brudte

Knokler. I den vestlige Side af den nordvestlige Gjennem-

skæring laa en Del Potteskaar af Kar, der vare blevne itu-

slaaede før Nedlægningen. Enkelte af dem vare sammen-

kittede ved en sort Masse (Kulstøv), men hverken imellem

dem eller imellem Knoklerne fandtes noget Redskab. Heller

ikke saaes det mindste Spor af Er, som kunde tyde paa,

at Broncesager havde været henlagte der, og ligesaalidt

havde noget af de Flintstykker ,
som kom tilsyne ved

Gravningen, paa en Undtagelse nær (et Brudstykke af

en sleben Flintkile), det mindste Tegn paa Tildannelse.

Imellem de midterste Sten fandtes intet, men flere af

dem og især de yderste vare ildskørnede og gik let i
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Stykker. Stenene syntes ifølge deres Leje kun at skulle

danne et Midtpunkt; en af dem var større end de andre,

langstrakt og temmelig smal; den var stillet saaledes, at

dens Længdelinie pegede i Nord og Syd. Da Grøften var

fuldført, blev hele Stendækket udgravet til Siderne og paa
fiere Steder blev der i Bunden af Grøften gravet Huller

ned i det gule Sand, som ogsaa findes under Hedens Lyng-

tæppe udenfor Højen. En svag mørk Stribe syntes hist og

her at tyde paa det gamle Jordsmon. — Imellem den ud-

kastede Sandmasse fandtes senere en smuk baaddannet

Hammer af en lysgraa Stenart. Højen var 24 Alen i Tvær-

maal og 5 Alen høj.

15. I det samme Sogn og paa den samme Ejendom

ligger nKlm(7ihqju ^
ved hvilken der er den Mærkelighed, at

man har brugt de stedlige Forhold paa en egen Maade for

derved at spare en Del Arbejde og dog give Højen et frem-

trædende Ydre. Højen er nemlig opført paa Skrænten af et

Bakkeparti, der temmelig brat sænker sig imod den nedenfor

liggende større Mosestrækning. Kun i den yderste og øverste

Del af Højen fandtes et lagdelt Muldlag, medens Kærnen ude-

lukkende var dannet af Sand, saa at jeg fik det Indtryk af den

hele Ordning af Jordmasserne, at man først har opført en

Saudhøj og tilsidst har dækket denne med flere Lag Lyng-
eller Græstørv. Omtrent en Alen indenfor Højens Omkreds,

fandtes det almindelig forekommende Stengærde, men det

var kun fuldstændigt i den Del af Gjennemskæringen, sera

laa i Sydøst. Imod Nordvest fandtes derimod kun to større

Sten, men i den samme Afstand fra Omkredsen som Stengærdet.

De stod omtrent en Alen fra hinanden, og kunne mulig

have været bestemte til at danne en Indgang, naar Gærdet

havde været liildstændigt. Lige i Sydøst fandtes, umiddel-

bart foran Kredsen og støttende sig til den, opstillet en

Urne, der var omsat med mindre Sten. Omkring Urnen laa

Levningerne af et ringdannet større Lerstykke, der mulig
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har været Kraven af dens Laag eller fodstykke; i den

fandtes intet Konstprodukt.

Indenfor Gærdet, men mere imod Syd, stod en anden

Urne
,
som ligeledes støttede sig til det. Den var mindre

end den første, smallere og tildels falden sammen, og den

stod paa en flad Sten. I Mundingen af den var der et Slags

Laag af en uformelig Lermasse. Imellem Knokkelstumperne

fandtes følgende Sager: 1 lille, flad Trækkenaal af Ben,

som var brudt i Øjet, 1 større tyk Bennaal
(i

flere Stykker),

1 lignende, ildskørnet Naal og et lille Stykke Rav. —
Længer inde imod Midten af Højen (omtrent 3 Alen) og

omtrent en xA.len under Ovret fandtes en lille isoleret Samling

af Sten, hvorimellem laa Levningerne af en Urne og nogle

Knokkelstykker. Midt i Højen laa Brudstykker af et lille

Lerkar og ved dem en Flintkile og nogle afrundede Flint-

stykker, der mulig kunne have været brugte til et eller

andet, da de have Mærker af Slag paa Kanterne. Imellem

det udkastede Sand laa et Stykke af en Flintkniv. —
Gærdet blev undersøgt baade imod Syd og Øst, men der

fandtes ikke flere Urner.

16. i^Snekkedalshojv ligger Sydøst for Klaunhøj og

ligeledes ved Randen af et af denne Egns talrige Mosedrag.

Højen var helt igjennem dannet af Muldjord, der var mør-

kere end den tindes paa de nærliggende Marker. I Toppen
fandtes en Del store Sten, som dog ikke laa i Orden; men

omtrent 2 Alen under Ovret fandtes hist og her enkelte

Potteskaar imellem Stenene, og de vare vistnok ikke Levninger

af Gravkar, da der ikke fandtes Knokkelstumper imellem dem.

Derimod fandtes i Sydøst en Hob af omhyggelig kløvede

større Skærver. De vare stillede omkring en mindre Urne,

som kom hel frem. Den manglede Laag og stod paa en

flad Sten. I den fandtes en Broncenaal
,

en flad Ravperle

og 2 sraaa Sten, der mulig kunne have tjent i et eller

andet Øjemed. — Imod Øst omtrent 3 Alen fra denne

Urne fandtes en noget større. Den stod imellem nogle
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uklovede Sten. Den havde heller intet. Laag og imellem

Knoklerne i den laa kun en lille Syl. Udgravningen blev

ikke helt fuldført.

17. Den sydvestlige af de saakaldte »Trehoje« i

Fiskbæk Sogn, Nørlyng Herred, var af Ejeren bestemt til at

sløjfes, dels for at han kunde bruge dens Muld, og dels for

at han kunde faa Sten til en Bygning. Da jeg kom til

Højen, havde man allerede borttaget en Kreds af Sten, som

omgav den, og man havde desuden bortkørt et Stykke
af dens sydøstlige Side. Derved opdagede man 3 Urner,

som skulle have staaet temmelig nær indenfor Stenkredsen

og vare omgivne af mindre Sten. De to Urner havde inde-

holdt enkelte Broncesager, men "Smaatterin
, og vare til-

intetgjorte. Den tredie, som havde staaet lige i Sydøst

blev mig vist. Den var temmelig høj og ualmindelig vid,

men den var klodset gjort og brudt i Stykker. Der fandtes

en lang Bennaal i den.

Ved Hjælp af den allerede skete Udgravning dannedes

der en bred Gang tværs igjennem Højen. Kun lidt ovenfor

Højens Bund fandtes en Række af Sten, som dog ikke gik

rundt om Højen, men kun dannede et Bælte omtrent fra Syd
til Ost. Temmelig tæt under Ovret fandtes midt i Fløjen en

større flad Sten og under den stod en runnnelig Urne, der var

trykket i Stykker af Overliggeren, da den ikke var omsat med

Støttesten, men stod frit imellem Kul og Aske. I dens Bund laa

ogsaa Kul og Aske og ovenpaa dette stod en mindre smuk

Urne (Krukke) og en Kop; disse vare begge fyldte med Jord,

enkelte ildskørnede Knokkelstykker og nogle Kul, men der

fandtes intet Redskab i dem. Lidt dybere node i Højen laa en

lille Samlin<; at Sten mc-ii Kiii og Knokkelstumper imellem

og deri fandtes en lille Hvæssesten og et Brudstykke af en

AiinriiiL' .it Bronce. Nærmere iiiUMl Bunden laa dor enkelte

større Sten og under en al' dfin i et Lag hvidt Sand, der

synes at have dækket hele Midten af Højens I'.umiI, laa et

spiraldannet Guldarmbaand. Dette er daniut al cii dobbelt

Aarb. f. nord. (ililk. og Hi>.t. HTH. 17
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Guldtraad, der er lagt i en Spiral (5 Vindinger), og det vejer

omtrent 3 Lod. Ved den fortsatte Gravning fandtes iøvrigt

intet, ligesom Højen heller ikke ellers frembød noget mærk-

værdigt i sin Sammensætning. Den var omtrent 60 Skridt

i Omkreds og henimod 4 Alen høj. I Tegningen er aa' Sten

omkring Højen, bb' Sten omkring Højens Sider. c. Dæksten

over en Urne, d. Fritliggende Sten. ee' Urner. f. Giildarm-

haandet. g. Broncering. mn. Strandsand.

Fig 4.

IS. Omtrent en halv Mil Syd for Vammen Kirke,

Sønderlyng Herred, ligger paa begge Sider af Viborgvejen

en Række Høje, af hvilke nogle ere temmelig store. De

kaldes tilsammen « Tinghøjene », men nogle af dem have og-

saa egne Navne, saasom »BavnehøJD, Den Høj, som paa

den højre Side ligger nærmest ved Viborgvejen, kaldes spe-

cielt Tinghøj, og det var denne, som jeg lod gjennemgrave.

Den var aldeles fyldt med Sten, saa at vi næppe vare en

Alen under Ovret, førend Arbejdet blev meget trælsomt.

5 Mand arbejdede næsten hele Dagen paa at bringe Sten

ud af Højen. Yderst vare Stenene større og stillede saaledes,

at de tjente til Grundlag for de mindre ovenpaa stablede

Sten. Da vi naaede længer ind i Højen, var Muldjorden,

hvoraf Højen var dannet udvendig, ikke engang trængt ned

imellem Stenene
,
der laa over hverandre uden den mindste

Orden. Det holdt haardt at komme igjennem hele Sten-

hoben, og vi naaede Højens Bund, der var omhyggelig bro-

lagt, uden at tinde hverken Gravkamn)er eller Spor af en



18 VIBORGSKE OLDSAGER OG UDGRAVNINGER. 2o3

Begravelse. Kun hist og her saaes Levninger af Kul i

Muldjorden, og henimod Midten fandtes en meget opløst

Tand af en større Drøvtygger. Der blev borttaget Sten

fra den dannede Gangs Sider, men vi maatte tilsidst høre

op dermed, da Højen mere og mere styrtede sammen. Den

var omtrent 5 Alen høj og 30 Alen i Tværmaal.

Ved i den nordvestlige Del af Gangen at udtage de

ovenfor omtalte større Sten, saaes det, at en af disse var

en ved Konst hulet Gneus. Den er dannet som et Trug, men

aaben i den ene Ende, saa at den ikke er skikket til at bruges

til at indeholde en Vædske. Da Stenen var fugtig og noget

mør, var jeg ikke strax sikker paa, om den var frembragt

ved Konst eller ikke, uagtel jeg nok mente det; jeg blev

derfor glædelig overrasket ved at finde, at Nabostenen var

tildannet paa en lignende Maade og syntes at være hen-

stillet som en Fortsættelse af den første. De havde begge

Fig- 5 ,\:

den udhulede Side vendt ind imod Højens Midte og havde

de aabne Ender sammenstillede, saa at Arbejdsfolkene endog

klagede over, at det smukke Trug var brudt midt over. Det

sidst fundne Trug er dannet af en smuk rodlig Granit og

dertil hulet paa en egen Maade med Afsatser, saa at det er

helt uligt det først fundne. Længer inde i Højen fandtes

imellem de mindre Sten et Brudstykke af en hulet Sten,

men paa den er Hulningen langt mindre dyb, fordi Stenen

uden al Tvivl er lirudt under Tildannclson. De to største

Sten have en saadan Stoiielse, at lo Ma'iul mod V^ansko-

17*
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lighed kunne bringe dem op paa en Vogn. Bag paa det

smukkeste Kar sees Spor af en forsøgt Spaltning.

Disse udhulede Sten, som nu findes i vor Samling, er

jeg mest tilbøjelig til at tyde som Kornknusere, skjønt de

ingenlunde stemme overens med den Form, der tindes i

Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed B. I. Side 438. PI.

IV. Fig. 55. (Jævnfør B. III. Side 808). Senere har jeg

ligesom faaet en Stadfæstelse for min Gisning ved i "We-

stermanns Monatshefte« for Juni 1866 at se et Billede, der,

efter en Tegning af Livingstone, fremstiller Tillavningen af

Mel i Sydafrika. Stenen har fuldkommen samme Form som

de i Tinghøj fundne. En saadan Mølle sættes i Afrika paa

en Maatte, der efterhaanden modtager det knuste Korn, naar

det skubbes ud fra Stenens aabne Ende. Vedstaaende Teg-

ning, en Kopi af det ovennævnte Billede, fremstiller Melets

Grutning.

Fis. 6.

^>iM

Efterat jeg var bleven opmærksom paa disse Sten, har

jeg fundet dem overalt her i Egnen snart af grovkornet og

snart af mere finkornet Masse. De ere saaledes temmelig

almindelige omkring Vammen, ved Hier i Grønbæk Sogn, i

Vindum Sogn o. s. v. Tit sees de indmurede i Gaardene

som llundetruge. Skulde ikke flere af de store »Slibesten«
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være saadanne Kornknnsere af en finere Slags saasom til

en yderligere Behandling af Melet?

I Forbindelse med disse Sten kan jeg ikke værge mig for

at omtale nogle andre mærkelig tildannede Sten, som saa

godt som findes overalt her i Egnen. De ere næsten altid

mindre end et Barnehoved og ere næsten ene dannede af

den haarde Kvartsit. Deres Særkjende er, at de paa de

fleste frerastaaende Kanter ere stærkt slidte og ujævne, me-

dens Kvartsitens naturlige Overflade som Rullesten er smuk

glat. De findes mest ved mindre Vandhuller, og jeg har

en Gang (i
Vorde Sogn) fundet et Exemplar i en Gravhøj

fra Broncealderen. Have de staaet i Forbindelse med de

ovenfor omtalte Gruttesten eller Kornknusere, maa de have

tjent som Haandsten til at knuse Kornet. De ru Kanter

ere da frembragte, forinden de toges i Brug, thi Kornknus-

ningen alene kunde ikke saaledes indvirke paa Kvartsiten;

de bleve altsaa forinden tildannede til det Brug, man vilde

gjøre af dem. Naturen kan i ethvert Fald ikke have givet

dem de omtalte Mærker, thi man maatte da finde disse

mere regelret over Stenens Overflade, og hvorfor skulde de

da findes næsten udelukkende paa Kvartsiterne?

Jernaldereu.

Af Sager fra denne Tid har Viborgsamlingen kun lidt,

og det indskrænker sig saa godt som til helt enkeltstaaende

Fund, saasom nogle Perler fra Brandstrup (V. O. S. 21 G—
220), en Træskaal fra en Mose ved Vesterbølle (V. O. S.

1137), der meget ligner Nr. 6 PI. 17 i Engelhardts Vi-

mosefundet, samt et Brudstykke af et Hjul, der ligner det

nævnte Værks PI. 15,28, og som er fundet i et lille Mose-

hul i Almind Sogn (V. O. S. 921).

Udgravninger. \. Nordøst for Vammen By ligger en

hel Samling af Gravhøje. Ved at undersøge en af disse

Høje fandtes henimod Midten en trappeformet Opstabling

af større Sten, der dannede det Ydre af et Gravkammer.

Den ene Dæksten (en flad Gneus) var brudt midt over og
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presset ind i Kamret, som var fyldt med Jord. Det kostede

en Del Ulejlighed, at faa de to Stykker af Dækstenen

op, og da det var lykkedes, borttoges ogsaa den anden

Dæksten. Kamrets Undersøgelse var møjsommelig, thi

Jorden var tæt og haard. Desuden havde Regnen den fore-

gaaende og den samme Dag gjort Jorden endnu mere

bindende. Da Kamret var helt renset, saaes Indgangen

tydelig lige i Øst. Der fandtes ikke Spor af Lig; i den

søndre Del af Gravkamret optoges følgende Sager: 1 gul

Glasperle, 1 Flusperle af en egen Form, 1 Brudstykke af

en Perle (?) foruden nogle tildels utydelige Brudstykker af

Jernsager. Lige i Syd saaes tydelige Levninger af et smalt

Træstykke (omtrent 1 Alen langt); ved at søge at hæve det op

af det vaade Sand, viste det sig helt opløst, ligesom det

ogsaa viste sig at være Dækket for et længere Jernredskab.

Jeg lod flere af de tilstædeværende tage det i Øjesyn, og

alle vare de enige i, at det utvivlsomt havde været et Sværd

med dets Træskede. Kamrets Gulv var ikke brolagt med

Sten og der fandtes ellers intet Redskab eller Smykke i

det. Derimod optoges to tildels brudte Lerkar i den nordre

Side af Kamret. — Naar jeg ovenfor har sagt, at jeg

ikke tandt noget Lig, maa det dog mærkes, at jeg imellem

de andre Sager hist og her fandt nogle Klumper af en

graagul Masse, der mest lignede Smul af Knokler.

Umiddelbart udenfor Dørstenen stod 2 Smaakar. De

øgede stærkt min Opmærksomhed for den forbavsende

Mængde Potteskaar, som fremkom under hele Udgravningen,

og bidrog, til at jeg faldt paa den Tanke, at bringe noget

helt ud af Stumperne. Jeg hjembragte derfor alleSkaarene, der

fyldte det halve af en Tørvekurv. Derved lykkedes det mig

ogsaa, at faa 17 mere eller mindre fuldstændige Kar samlede

saaledes, at jeg i det mindste kunde se den oprindelige

Form. De fleste have været større Skaale med en lille

Hank paa Siden, men der findes ogsaa smaa Lerbægere og

en Lerflaske med Mæanderprydelser paa Siderne (Fig. 7). Af
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de andre Kar have nogle Form

som Fig. 16, 17, 18, 19, 24, 25

og 30 hos I. B. Sorterup (Jtr.

Udsigt over Urner, Gravkar etc.

i Annaler for nordisk Oldkyn-

dighed 1844 ~

45).

Disse talrige Kar synes mig

at have megen Interesse, tlii de

staa uden Tvivl i Forbindelse

med de Ceremonier, som fandt

Sted ved Jordfæstelsen. lalfald

tyde de vel paa, at der baade blev spist -og drukket ved

den Lejlighed.

2. Ved Markarbejde havde man paa Dalsgaard Mark,

Asmild Sogn, fundet en stensat Grav, der indeholdt adskil-

lige større og mindre Lerkar. Graven havde ikke noget

Dække; den var 4 AI. 4" lang, 2 Al. 9" bred, 1 Al. 8"

Fia. 8.

dvb og laa etter Længden i Øst-Vest. Der fandtes i alt 20

Lerkar, og paa to Steder saaes de opløste Brudstykker af

Jernsager (Knivblade?). Lerkarrene stod dels i Gravens

Hjørner og dels under og omkring en større Sten midt i

Gravens østlige Halvdel. Karrene ligne i Form most de

ovenlor omtalte fra Vammen. Hist og her saaes der Kul
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ti'ristiski' I)\ rcslvikkclscr. l)('t(i' ;',rlil('r imidlirlid kim om

Mrikkcii.s tivii- Di'l. som ci skili tr;i ilon iiotln- \i'il en (cm

molii.: slor N'iikst. Ni'ilmloi' ilcimo liinlos
\m\i\

sv\\v l''(Ml»<n

atlcr l''iL;uti'r . mcii s.ijiN'dos ;it »loi limlcs Dyrt'skikkokscr

iiiidor ( K t'i'sl \ kko(s l,o\\,rik Ol', omvciull. hiMiiu' |•i^l i)^

smukt .skiiiU'iU' lliik Cl liiinlcn i (iriiiidcii ;il CII U\,<'.iiiii^ i

lltd.ro. ^V. O. S. 1 I r, ).

J. I'r.'i llcrc ;it ( >iiic!Miciis Kirker Iimi S;imliii^»'ii mod-

taget de ,'illliiiididi^'c l\clik\ ic.'i'skcr .il Ul\ incd itidk'i^lo

Sn^cr, i K(>;^lcii smna Siiiiii|icr 'loj , Kciis|diiilci o s, v.

.ilskcrm« liavf iiiccii Taaski ilt . I''i'a 'riioni|i l\iikc er

/l'.skcii al \o\; dcii liai slaaci |ia;i
en IM\|dadc o;' |\Mr

va-rel dakkcl al i'ii lirkaiilcl Mai iiioi |dadc {\ . O. S. WM).
.'{. Imclleiii de( ikke iiiii'c Tal al Koj^clsekar liiidc.s

isMT el, som \isliiid\ i Alder kan inaale si^ incd di'ii om-

lalle Hiilv. |)ei Cl' i idiiiaiiNk Slil o;', liar de samme |)\re-

skikkekser. som lindes paa saamani'e al N'ilMii'm'^iwMis Ku ker.

Del . r Ira l'.jeiiinL; Kirke ( \ O S (;:;:i).

I. !• 1 a Itjenin!' Kil kl', Mnlileksom lleiicd, limlcs ojjsaa

en rel maike|i|r Ia'ni'nIiiho al .liin hl / l,\s. De V l.v.se-

lioldere staa i en Kakke lu: i den samme liojdc |>aa den

samme l'od o;; Inile i en K'cmle al .lein, Iinoii iimeli^viN

del iicdsiiiell ende \n\ liai kiillct samle
si^', (\. ( >. S. S;il).

("i. Kt ^ainiiKll llii\cd al en Idnd Slciiail (Kladicf-

stiMl?) liai Ilden 'l\i\l i sin lid \aicl lnii^t som Ka|iila'l

i en ellei' ,'indeii Klike. Del er laal ildlort o[> ci liindel i

(iinnilen al en I'.nj'iiiiij' i Xihoic (
\' . (I. S (Ij.S).

li. I' 1 a den me^el nmlallc Kaiiip Isiike ejci' Samlingen

el rcl )4odl \ cdli;'clinldl M onsl I a llsliiis (\. (I. S -IlM), der

rimeli).;viH ei ha Sliiliiin;^en al del Icmlende ,\ ai liiimli cijc,

Del cf c, 7 Al. lio|l I il 'l'aai nel s 'I o|i oi; ci daiincl al el ^(a'lkt

K^dskali c .'P, Al. liojl , o\cn|iaa livilkel 'laaiinl liavcc .si^.

Det liai klin ^(l^d^a•l in)'ei o;' S|Hir al I ai \ ci paa den loi icsle n^

|iaa d( 11 lm|ic Side nc |uir ilciloi \islnok i sin Tid staaet

i en Kio^' al kiii^>n. I''iidcn dannes al to l'lanker, iid-
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skaarne som hvilende Løver, men den ene maatte paa Grund

af Raadenskab ombyttes roed en ny. Skabet har to Af-

delinger, af hvilke den øverste indenfor Døren har en stærk

Jerngitterlaage. Foran paa Skabet er der ned ad hver Side-

stolpe en smukt udskaaren Rankeslyngning, og i Døren har

der i gjennembrudt Arbejde været udskaaret Rum og et Par

Vaabenfelter, som nu ikke kunne tydes. Omkring Skabets

højre og forreste Side foroven findes en udskaaret Indskrift,

der har været fortsat ned paa den øverste Dør. I Pontop-

pidans Atlas Tom. IV. S. 483 omtales dette Skab «raed

Jern-Sprinkelverks Døre for og en høj durchsigtig Pyramide til

atgjemme Messe-Klæder, Reliqvier og Hostien udi«, og der-

efter liar den fuldstændige Indskrift været: Ave verum cor-

pus Christi natum ex Maria virgine.

7. Fra den samme Kirke ejer Samlingen desuden

Brudstykkerne af et Røgelsekar (V. O. S. .522). Desuden

maa til Sager fra den samme Kirke mulig endnu regnes nogle

Helgenbilleder, som. Samlingen har faaet fra Grønbæk Kirke.

Karupkirken synes nemlig efter et Udsagn i Pontoppidans

Atlas S. 484 at have maattet afgive sine Billeder til flere

Steder og særlig nævnes Avensberg, Grønbæk og Sørslev.

De her omtalte 4 Billeder, der ifølge Pontoppidans Atlas

S. 480 netop synes at være fra Karup, vare de eneste

som endnu fandtes i Grønbæk, og at de i en forholdsvis sen

Tid ere komne hertil, synes ogsaa at fremgaa deraf, at de

vare opstillede paa Konsoller fra Christian den Fjerdes Tid*).

I Karup Kirke er der nu ikke meget tilbage af dens for-

dums Udstyrelse, og det indskrænker sig til et Par Helgen-

billeder, Præstens og Degnens Stole og nogle Granitbilieder.

* Min Kolleg-a Hr. Adjunkt V. Hejse luir gjort mig opmærksom
paa. at denne Tidsbestemmelse stadfæstes af en Beretning i

Pontoppidans Atlas S. 496 om »et kunstigt og rart Mariæ-

liiilede« fra Karup, der blev flyttet til Avnsbjerg af .Torgen

Marsvin, som netop levede under Christian den Fjerde.
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Til for nogle Aar siden saaes endnu et Par Processions-

stænger i den, men de bleve ved en af de aarlige Over-

kalkninger brugte til Kalkragere, forinden det var mulig at

frelse dem. Monstranshuset blev heldigvis senere reddet,

endskjønt det allerede var paa Vandring ude i den profane

Verden.

8. Sluttelig skal kun nævnes to Skafter, der aldeles

svare til Fig. 1 og 3 Tab. II i Nordisk Tidsskrift for Old-

kyndighed B. III. Side 287. Det ene Skaft, der forestiller

en Mand, som spiller paa Sækkepibe, er fundet i en Tørve-

mose ved Nørremølle ved Viborg (V. O. S. 793). Manden

har været forgyldt, og Skaftet har havt hvid og blaa

Eraail. — Det andet Skaft (V. O. S. 361) er fra Laastrup,

men det vides ikke, under hvilke Forhold det er fundet. —
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